
    حسین سروقامت *
ُنوا َعلَي أَيَتاِم الَنّاِس كَما يَتَحَنُّن َعلَي أَيَتاِمكْم َو تُوبُوا  َو تََحَنّ

إِلَي الَلِ ِمْن ُذنُوبِكمْ 
»و با يتيمان مردم مهرباني كنيد، تا با يتيمان شما مهرباني 

شود و از گناهان خود به سوي خدا توبه كنيد.«
از بركات بزرگ ماه خدا، رمضان عزيز، اهتمام به امور ايتام 
است. رسيدگي به يتيمان همواره مورد توجه اسالم بوده، 
اما در اين ماه از اهميت بيش��تري برخوردار است. روزي 
پيامبر اكرم)ص( به اصحاب خويش فرمودند: »هركس 
كفالت يتيمي را بر عهده بگيرد و مخارج او را بدهد ميان 
من و او در بهش��ت چنين نزديكي و قرابتي است« آنگاه 
حضرت اشاره به انگشت اش��اره خويش و انگشت وسط 

كردند. ) سفينة البحار، جلد ۸، صفحه ۷۴۰(
علي)ع( نيز در وصيت خويش هن��گام وفات اين گروه از 
جامعه را مورد عنايت ق��رار داده و مي فرمايند: »خدا را، 
خدا را درباره يتيمان مبادا آنان را در انتظار بگذاريد و شما 

باشيد و حق شأن ضايع شود.« )كافي- كتاب العشره(
جز اينها نكته اي كه مورد توجه پيامبر)ص( قرار گرفته 
اين است كه اين عالم، عالم مكافات و جزاست. از هر دست 
انسان بدهد از همان دس��ت مي گيرد. اگر امروز با ايتام 

مردم مهرباني كند فردا با ايتام او مهرورزي خواهد شد. 
نكته ديگري كه در اين خطبه به آن اشاره شده بحث توبه 
و استغفار از گناهاني است كه آدمي مرتكب شده است. 
علي)ع( در عبارتي زيبا مي فرمايند: »بر ش��ما باد كه در 

ماه رمضان زياد اس��تغفار كنيد و از خدا حاجت بطلبيد، 
زيرا دعا بالها و گرفتاري ها را از آن انس��ان دور مي سازد 
و اس��تغفار و توبه گناهان ش��ما را محو مي كند و از بين 

مي برد.« )امالي، شيخ صدوق، صفحه ۶۱(
يكي از وسوسه هاي ش��يطاني كه گريبانگير بسياري از 
انسان ها مي شود اين است كه هرگاه عزم توبه مي كنند و 
مي خواهند از گناهان گذشته خويش بازگردند و جبران 
مافات كنند شيطان آنان را به عمر طوالني كه در پيش 
دارند فريب مي دهد و توبه آنان را به تأخير مي اندازد. آنان 
در اين تسويف )امروز و فردا كردن( مي مانند و مي مانند تا 

خداي ناكرده توبه نكرده از دنيا مي روند. 
رسول خدا)ص( در اين خطبه مي فرمايند: )تا هنگامي 
كه فرصت داريد و در چنين شرايط و بستر مناسبي كه 
براي شما فراهم شده است( از گناهان خود توبه كنيد و به 

سوي خدا بازگرديد. 
 در روايت ديگري كه مرحوم شيخ صدوق در كتاب »من 
اليحضره الفقيه« از پيامبر اكرم)ص( نقل كرده اند آمده 
است: »هر كس يك سال قبل از مرگ خويش توبه كند 
خدا توبه اش را مي پذيرد.« آنگاه فرمودند: »يك سال زياد 
اس��ت... هر كس يك ماه قبل از مرگ توبه كند خدا از او 
قبول مي كند.« بعد فرمودند يك ماه نيز زياد اس��ت، هر 
كسي يك روز قبل از مرگ از گناهان خويش بازگردد و 
توبه كند مورد عنايت حق تعالي قرار خواهد گرفت. باز 
فرمودند يك روز هم زياد است، هر كس يك ساعت پيش 
از مرگ توبه كند خداوند خواهد پذيرفت. آنگاه فرمودند 
حتي يك ساعت هم زياد است، هر كس توبه كند در حالي 
كه جانش به اينجا )اشاره به حلق( رسيده باشد خداوند از 

او خواهد پذيرفت. 
چنين جمالتي از پيشواي اس��الم حضرت محمد)ص(  
بيشترين تغيير را در مس��لمانان ايجاد مي كند و باعث 
مي شود از فرصت هاي به وجود آمده نهايت بهره برداري را 
بنمايند تا خداي ناكرده بدون آمرزش الهي از اين جهان 

مفارقت نكنند. 
*عضو پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي

    مینا محمددوست
گاهي وقتي مسئله اي حل نشده در دل زندگي جاي 
مي گیرد، معموالً اولین واكنش ها بین اعضاي خانواده، 
استرس و پیامد آن نیز رفتار هاي هیجاني است. در 
اين هن�گام، ما كمت�ر انتظار برخورده�اي منطقي 
را داريم. پس چه بس�ا به دنبال اي�ن رخداد معموالً 
والدين كه پاره تن خ�ود را در جريان زيباي ازدواج 
به دست ش�ريك زندگي س�پرده اند، توان سكوت 
مقابل مشكالت فرزندان را ندارند هر كدام به نوعي 
تالش مي كنند مشكل پیش آمده را با روش هاي خود 
حل كنند و چنین اس�تداللي دارند كه نمي خواهیم 
اشتباه ما را تكرار كنند. اما آيا مسائل تمام زندگي ها 
بناست با يك نسخه حل ش�ود؟ آيا ما مطمئنیم كه 
روشمان درست بوده اس�ت؟ و اگر درست بوده، آيا 
در زمان حال نیز ب�ا اين همه تف�اوت در نگرش ها، 
ب�راي فرزندانمان هم مفید اس�ت؟ و آي�ا فرزندان 
دوست دارند با روش ما مشكالتشان را حل كنند؟ به 
شكل تقريبي و آنچه محققان با آمار نشان مي دهند، 
با اي�ن روش ها اكث�راً اوضاع پیچیده تر مي ش�ود و 
متأسفانه گاه جريان به بن بست مي رسد ! اما چرا؟...

         
   همراه خوبي براي فرزندانمان باشیم

طي هر دوره اساس بس��ياري از مبنا ها تغيير مي كند. 
شيوه زندگي عوض شده و طرز فكر ها متفاوت مي شود و 
اين كاماًل طبيعي است. از طرفي گاهي ما به عنوان پدر 
و مادر، شجاعت و ش��هامت رها كردن فرزندان، در دل 
زندگي خودشان را نداريم! اين به معناي بي تفاوت بودن 
نسبت به مشكالتشان نيس��ت. البته وقتي آنها نياز به 
همفكري و دلگرمي دارند، مناسب است حضور عاطفي 
خود را پر رنگ كنيم، مثل يك هم��راه! اما يك همراه 
خوب، هيچ گاه بار تمام مسئوليت ها را به دوش نخواهد 
كشيد! به ياد داشته باشيم هر كدام از ما نقش و وظيفه اي 
داريم. يكي از وظايف مهم ما اين است كه از ابتدا فرزندان 
را به سمت مستقل بودن سوق دهيم، موردي كه بيشتر 

وقت ها به فراموشي سپرده مي شود. 
   اجازه دهیم فرزندان بزرگ شوند

شايد بسياري از ما به دليل ترس از تنهايي خودمان دو 
دستي و به قول معروف با طناب هاي نامرئي خود را به 
فرزندانمان گره مي زنيم. حال، اين روال چه نتيجه اي 
به ارمغان مي آورد؟ آي��ا تا به حال به كس��اني برخورد 
كرده ايد كه حدود 5۰ يا حتي بيشتر از سنشان مي گذرد 
و نمي توانند حتي در مورد جزئي ترين امور هم تصميمي 

بگيرند؟ و فاجعه اينجاست كه آنها با چنين شخصيت 
وابسته اي بايد نسل بعد را تربيت كنند. بنابراين شايد 
اغراق نباش��د اگ��ر از والدين بخواهيم ب��راي كمك به 
بشريت، اجازه دهند فرزندان براي رفع اختالف هاي بعد 
از ازدواجشان خود تصميم بگيرند يا از مشاور كه فردي 
كاماًل بي طرف است و بناست مبنا را بر پايه هاي علمي 
بنا كند، كمك بخواهند. يادمان باش��د ما نبايد به خود 
اجازه دهيم در تمام موانعي كه فرزندان پيش رو دارند، 
نقش حل كننده مسئله را به دوش بكشيم. بياييد كمي 
منطقي به اين جريان نگاه كني��م. آيا ما تا ابد زنده ايم و 
در كنارشان هستيم؟ آيا هنگام بروز مشكل، مي توانيم 
بدون سو گيري به موضوع پيش آمده، نگاه كنيم و راه حل 
ارائه دهيم؟ نه! قطعاً اينطور نيست و از طرفي حقيقت 
اين است كه ما هميش��ه جوان و با همين اندازه از توان 
نيستيم. وقتي ما به دوره ميانسالي از زندگي خود برسيم، 
به شكل كلي نيازمان به آس��ودگي خاطر و استراحت 
بيش��تر اس��ت و به طور يقين مثل قبل نمي توانيم بار 
مسائل فرزندان را به دوش بكشيم. حال چه مي شود؟ 
اينجا نقطه عطفي است براي فرزنداني كه فقط از نظر 
سني رشد كرده اند و حاال در برابر كوچك ترين مشكل، 
نه بلدند قدم مثبتي بردارند، نه فرصت صبوري دارند و نه 

اصاًل مي دانند چه كنند! اين يعني فاجعه! 
   با يك دوست واقعي مشورت كنید

زوج هاي جوان هميشه در نظر داشته باشند مواردي كه 
آنها را به چالش در زندگي زناشويي مي كشاند، تا جايي 
كه به شكل مشكل عميق نرسيده كاماًل طبيعي است و 
به ياد داشته باشند، چنانچه هر بار سعي در ايجاد تغيير 
مثبت داشته باشند، قدمي در جهت گسترده تر شدن 

دامنه مهارت هاي خود برداشته اند. 
معموالً خانم ها هنگام استرس، مايلند صحبت و درددل 
كنند. پيشنهاد مي كنيم در اين مواقع با يك دوست )البته 
كسي كه به او از هر جهت اطمينان داريم( كمي صحبت 
كنند. البته نيازي نيست حتي دوستان ما از كوچك ترين 
اتفاق هاي زندگي مان با خبر باشند. صحبت هاي كوتاه 
گاه مايه دلگرمي است، اما يادمان باشد، در هيچ شرايطي 
در صحبت ها شريك زندگي خود را كم قدر جلوه ندهيم. 
همين طور آگاه باشيم، نقش نفر سومي كه با وي صحبت 
مي كنيم، نبايد تا حدي پررنگ باشد كه ما را از همفكري 
با ش��ريك زندگي دور كند. وظيفه ماست بعد از آرام تر 

شدن مسئله را با شريك زندگي خود حل كنيم. 
   هنگام عصبانیت با والدين تماس نگیريد

 چه خانم و چه آقا لطفاً هنگام اوج عصبانيت از گوشي 

همراه كه سريع ترين راه اتصال به والدين است استفاده 
نكنيد. هيچ پدر مادري، توان س��كوت مقابل ناراحتي 
فرزند را ندارد و معموالً در اين زمان اس��ت كه آنها هم 
با ش��ما همراه ش��ده و گاليه هاي خ��ود را از عروس يا 
داماد خود عنوان مي كنند! يا براي بهتر ش��دن اوضاع 
با استرس فراوان از شما انتقاد كرده و همسر را بي گناه 
جلوه مي دهند. اينها همان چيزهايي هستند كه اوضاع 
را حسابي به هم ريخته تر مي كنند. پس لطفاً كمي صبور 
باشيد. اگر مدتي است مس��ائل، حل نشده باقي مانده 
حتماً از متخصصي كه در اي��ن حيطه فعاليت مي كند 
كمك بگيريد.  معم��والً والدين )حتي اگ��ر ما مهارت 
خوبي براي پنهان كردن مش��كالت داشته باشيم(، به 
راحتي متوجه وجود مسئله اي مي شوند و  در اين موارد 
جوياي احواالت و اوضاع ما هس��تند. يادتان باش��د در 
حريم زندگي و مسائل همسران، گاه حتي والدين هم 
اجازه ورود ندارند. پس به آنها اطمينان دهيد كه ش��ما 
و همسرتان، توان كنترل اوضاع را داريد. به اين ترتيب 
هم نگراني آنها را كاهش و هم اقتدار مثبت خود را نشان 
مي دهيد. اختالف سليقه و نظر با همسرتان را به رسميت 
بشناسيد. حتي دوقلوها هم طرز فكرهاي بسيار متفاوتي 

با هم دارند. 
   والدين گرامي! گذشته خود را مرور كنید

شما والدين گرامي! به گذش��ته برگرديد. به زماني كه 
ازدواج كرديد! آيا طي اين سال ها هرگز بگو مگو با همسر 

خود نداشتيد؟ البته كه اين تجربه را داشتيد. پس چرا 
با ش��نيدن كوچك ترين ناراحت��ي در زندگي فرزندان 
آشفته مي ش��ويد؟ مگر دنيا به آخر رسيده است؟ بهتر 
اس��ت به آنها زمان بدهيم. اجازه دهيم فرمول زندگي 
خود را بيافرينند. ما تجربه هاي خود را داريم و زندگي ما 
نتيجه  رفتارهايي بوده كه قبل تر انتخاب كرديم. حال، 
آيا از تمامي جنبه هاي زندگي خود رضايت كامل داريم؟ 
مسلماً اين يك امر نسبي اس��ت. بسياري جاها، اشتباه 
كرديم. پس كامل نبوديم. اين قانون زندگي اس��ت. ما 
مي توانيم به سوي كمال گام برداريم، اما به شكل مطلق 
زندگي بي نقصي نداريم. پس بپذيريم زندگي فرزندانمان 
هم طبق همين روال است. بايد به آنها اجازه رشد داد. 
شايد آنها اصاًل مايل نباشند بعد از سال ها به جايي كه ما 
هستيم برسند. پس راه را برايشان با نظر دادن هاي پي در 
پي نبنديم. بناست آنها زندگي را به شيوه  خود بسازند. 
اگر به يقين متوجه شديد شيوه اي كه در نظر دارند، واقعاً 
اشتباه است، پيشنهاد دهيد از مشاور و روانشناس كمك 

بگيرند. اين بسيار مفيد تر از اقدام كردن شماست. 
   مثل يك دوست كنار فرزندان باشید

والدين عزيز! به فكر خودتان هم باش��يد. موردي كه 
بسياري از آن غافليم. چطور مي شود وقتي از بسياري 
از والدين مي پرسيم، از چه لذت مي برند، جواب هايي 
از اين دست زياد مي شنويم: )از هر چه فرزندانم لذت 
ببرند! خوش��حالي فرزندانم و. . .( بله، نهايت مطلوب 
هر والدي خوشبختي فرزندان اس��ت، اما اين )من( 
كجا خ��ود را گم كرده ك��ه ديگ��ر نمي داند خودش 
به ش��خصه از چه لذت مي برد. وقت��ي تماميت ما در 
فرزندداري خالصه مي شود قطعاً حل كردن تمامي 
مس��ائل او هم در ذهن ما امري ضروري اس��ت و اين 
اشتباه محض است، زيرا به اين ترتيب ما اجازه رشد 

به آنها نمي دهيم. 
در نهايت بدانيم، وقتي مدام به زندگي فرزندان سرك 
بكشيم و س��عي كنيم اوضاع را به روش خود برايشان 
حل كنيم، به ش��كل غيرمس��تقيم، اين پيام را به آنها 
مي رسانيم: »تو به حد كافي توانمند نيستي! تو از عهده 
مش��كالت بر نمي آيي! كنترل اوضاع از دست تو خارج 
است.« بله! متأس��فانه در بس��ياري از موارد، با اين نوع 
دلس��وزي ها، پيام هايي تا اين حد مخرب، ب��ه آنها القا 
مي كنيم. بنابراين اگر دفعه بعد متوجه شديم فرزندان 
به مشكلي برخوردند، يادمان باش��د مثل يك دوست 
كنارشان باشيم. دوستي كه اجازه مي دهد، ديگران هم 

به شيوه خودشان كارها را انجام دهند.
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نگاه

 تلخیص: سیمین جم
تا پی�ش از دوران تولی�د انب�وه و مصرف گرايي 
كمدها، مكان نگهداري دانش در خانه اش�راف 
بودند: كتاب ه�ا، كاغذ، دوات و ديگ�ر كاالهاي 
دانش ورزان�ه را در آنه�ا نگ�ه مي داش�تند ام�ا 
رفته رفت�ه خانواده ه�اي معمول�ي نی�ز صاحب 
چیزهايي ش�دند كه الزم ب�ود در جايي ذخیره، 
پنه�ان ي�ا نگه�داري ش�وند. بدين ترتی�ب 
محتويات كمده�ا تن�وع و جذابیت بیش�تري 
پی�دا ك�رد، جذابی�ت رازآمی�زي ك�ه حت�ي 
امروزه نیز چیزي از آن كاس�ته نش�ده اس�ت.

         
در خانه دوران كودك��ي ام، كمد مالفه ها در انتهاي 
راهرو قرار داشت، با دري سفيد و كركره اي. آفتاب 
بعد از ظهر از ميان كركره ها داخل مي تابيد و حوله ها 
و مالفه هايي را كه روي قفسه هاي آن انباشته شده 
بود، روشن مي كرد. به خوبي با محيط صميمي اين 
فضا اُخت بودم، چون وقت زيادي را آنجا مي گذراندم، 
جايي كه اس��مش را »دفتر ش��عر« گذاشته بودم. 
جاروبرقي را مي انداختم آن طرف و جعبه ماش��ين 
تحرير اس��ميت كوروناي پدربزرگم را باز مي كردم. 
بوي قديمي اتاق كار زيرزميني او آزاد مي شد؛ بوي 
كپك و خاك  اره و دود سيگار. در شيفت بعد از ظهر 

ميان مالفه ها شعرهاي زيادي مي نوشتم. 
هنوز هم بعضي از آن نوشته هاي دوران نوجواني ام 
را دارم و آنها را همراه با چندين دهه كارت هاي تولد، 
اظهارنامه هاي مالياتي و نامه هاي دستنوشت در خانه 
امروزي ام نگه مي دارم. در قفسه بااليي: يك جعبه 
 كفش ۹سانتيمتري، چند فالپي، نوارهاي كاست و 
دي وي دي )كه اكنون ديگر دستگاه هاي الزم براي 
اس��تفاده از آنها را ندارم(. نزديك آنه��ا: دوربين ها 
و ضبط كننده ه��اي ص��دا، هاردهاي اكس��ترنال و 
كپس��ول هاي زمان، انواع وس��ايل و كابل ها كه به 
لطف پورت ها و فيش هاي دائماً در حال تحول اپل، 

منسوخ شده اند. 
شايد ش��ما هم كمدي اينچنيني يا كشوي مزاحم 
داشته باش��يد. آن همه شركت، دانش��گاه و دفاتر 
دولتي را در نظر بگيريد، ميليون ها كمد كه وسايل 
ِس��ري را پنهان مي كنند. وس��يله هاي قديمي به 
داليل مختلفي تلنبار مي شوند: نوستالژي، ترديد، 
امنيت اطالعات، پارانويا و همه ما س��رانجام مدير 

بايگاني هاي شخصي خودمان مي شويم. 
كمدها ط��ي قرن ها ام��كان جم��ع آوري، حفظ و 
از صحن��ه  بي��رون  نگه داش��تن نامه هاي رس��مي، 
دس��تگاه هاي ارتباطي، فايل ها و برگه ها را به وجود 
آورده اند، اما كمد چيزي فراتر از اين است. پشت در 
كمدها، فضايي فعال و مولد وجود دارد كه وسيله ها 
آنجا ساخته مي شوند، جايي كه تصاوير غالب زمانه و 
پريشاني ها شكل مي گيرد، جايي كه دانش و ذهنيت 

زاده و متحول مي شود. 
»مخفي ترين م��كان خانه را كه مناس��ب اتاق هاي 
كار ش��خصي مان اس��ت و با همان دقتي كه صرف 
مهم ترين امورم��ان مي كني��م، در آن مي آرميم و 
تأمل مي كنيم، كمد مي نامي��م.« اين را آنجل دي، 
نويسنده منشي انگليسي در سال ۱5۹۲ مي نويسد. 
در اروپ��اي دوران رنس��انس به ات��اق   مطالعه هاي 
خصوصي، گنجه هاي مخصوص وسايل و معماري 
مكان هاي دانش كمد مي گفتند. سر ويليام مور در 
سال ۱55۶ در يادداشتي شخصي، وسايل كمدش را 
برمي شمرد: »نقشه هاي مختلف، تخته سياه كوچك، 
يك تقويم ابدي، تخته مخصوص محاسبه، كيسه اي 
از ش��مارنده ها، مركبدان، صندوق ه��اي كوچك، 
مجموعه اي ترازو و وزنه، يك كره جغرافيايي، قيچي، 
قطب نما، قلم، چكش، چاقوي قلم تراش، خط كش 
يك فوتي و تعداد زيادي متون برگزيده انگليس��ي، 
فرانسوي، ايتاليايي و التين« كه احتماالً از اكثر اينها 

با قفل و كليد مراقبت مي كرده است. 
كمدها و گنجه هاي وس��ايل و اس��توديولي كه در 
داخلي ترين قسمت هاي خانه قرار مي گرفتند »در 
دل فرهنگي سنتي و تودار از توليد و تبادل دانش« 
جاي داش��تند. در اي��ن مكان ها ني��ز همانند كمد 
مالفه هاي مادرم، ارتباطات شخصي توليد مي شد: 
»نامه، شعر، داستان و نمايشنامه در كمدها نوشته 
و خوانده مي شد و داروس��ازان، ماماها و فيلسوفان 
تجربي كتاب هاي راهنما و ابزار خ��اص خود را در 
كمدهايشان نگه مي داش��تند« و گونه هاي جديد 
چاپ��ي –ك��ه خودآگاهانه مجموعه هايي افش��اگر 
بودند- كمد )يا به طور دقيق تر، بازشدن آن به سوي 

عموم( را به  منزله سبك خود انتخاب مي كردند. 

با ظهور فردگرايي و كاال هاي مصرفي خانگي، كمدها 
به محل آويزان كردن لباس ها، وسايل شخصي و ابزار 
خانه همچون جعبه ها، ليوان ها، قابلمه ها، بطري ها، 
پارچ ها، قوطي هاي كنسرو و غيره تبديل شدند. البته 
كمدها هويت ه��اي جديدي هم به خ��ود گرفتند؛ 
رختكن، اتاق مطالعه، كتابخانه و گالري، اما به گفته 
هنري اربك، كمد به مثابه يك »گونه فضايي جديد« 
يعني حفره اي ديواري در كنار يك اتاق معمولي تا 
قبل از ۱۸۴۰ در امريكا وجود نداشت. كمد جديداً 
كار راه انداز با عقب كشيدن به درون ديوار، خودش 
هم مخفي مي ش��د و هدف��ش اين بود تا وس��ايل 
خانواده را »ناپديد« كند. خانه داران امروزي شايد 
به مصرف گرايي عالقه داشته باشند و از دارايي هاي 
ماديش��ان لذت ببرند، ام��ا در عين ح��ال نمايش 
وسايل و اشياء را نيز مديريت و ظاهر صرفه جويي و 

هنجارگرايي اخالقي را حفظ مي كنند. 
با افزاي��ش مصرف گرايي در امريكا پ��س از دوران 
جنگ، جاس��ازي نقش��ي ضروري ت��ر در مديريت 
خرت و پرت ها به خصوص هنگام ورود هميش��گي 
ابزارهاي رسانه اي جديد يافت. كارشناسان اقتصاد 
خانه داري با كمال ميل در اين راستا راهنمايي هاي 
الزم را فراهم مي كردند. در س��ال ۱۹5۳، ش��وراي 
خانه هاي كوچك توصيه كرد خانواده ها در كمدهاي 
اتاق نشيمن شان كتاب ها، مجالت، برگه هاي كاري، 
وسايل روي ميز، راديوها، ضبط صوت ها و نوارها و 
نيز سفره ها، ظرف هاي غذاخوري، آالت موسيقي و 

يك ميز و چند صندلي تاشو را جا بدهند. 
بيش��تر كمدها هنوز هم پر از وس��ايل نوستالژيك 
اس��ت. كمدها ميزبان بايگاني هاي زنده هس��تند 
و نقش پايگاه��ي براي س��اخت فعاالن��ه دانش و 
خاطره را ايفا مي كنند. ب��ه گفته نيكولت ماكويكي 
انسان شناس، در بسياري از خانه هاي مركز اسلواكي، 
كمد مالفه ه��اي خانه »انبار صميمي ترين اش��ياء 
تاريخ خانواده اس��ت.« اين كلكسيون ها كمدهايي 
هس��تند مملو از هديه هاي ازدواج، وسايل چوبي و 
صنايع دستي كه به نوعي رابط ميان نسل ها شده اند. 
اين وس��ايل نه تنها ياد گذش��ته را زنده مي كنند و 
ميراثي براي آينده ان��د، بلكه براي دارندگانش��ان 
لذت بخش هس��تند. لذتي كه از تزئين و فعالسازي 
اين كلكسيون ها حاصل مي شود، چراكه اين افراد 
دائماً وسايلشان را آهار مي زنند، تا و مرتب مي كنند 
و چيزهاي جديدي به مجموع��ه اضافه مي نمايند. 
ماكويكي مي گويد اين پارچه ها »حاوي نوع خاصي 
از دانش« درباره خانواده هستند، دانشي »كه نه تنها 
به خاطر جنس اين ماده ثبت مي شود، بلكه اعضاي 
خانواده همچنين مي توانند حقيقت آن را احساس 
كنند، چراك��ه هر قطعه را بي��رون مي آورند، لمس 

مي كنند و مورد استفاده قرار مي دهند.«
كمد هميشه استعاره اي سرشار از معنا بوده است. 
»منطق دوگانه« آن مبني بر داخل/ خارج، عمومي/ 
خصوصي، سوژه/ ابژه تجسم مدل هايي ثابت از هويت 
جنسي است و نشان مي دهد بعضي »اسكلت ها« را 
بايد حفظ كرد. با اي��ن حال، كمد هيچ��گاه صرفاً 
فضايي براي جاسازي اشياء بي روح و سركوب رازها 
نبوده، بلكه پايگاهي براي خالقيت، تحول و مراقبه 
نيز بوده اس��ت. كمدهاي ما پرورانن��ده بينش ها، 
رؤياها و ترس ها هستند. جايي كه »گذشته به فضا 
تبديل مي شود«، پارانوياهاي جديد عصر ديجيتال 
در وس��ايل ارتباطي قديمي موجود در كمد تجلي 
مي يابن��د. تم��ام آن فالپي ها و هارد ديس��ك هاي 
قديمي بازنمود تاريخي متزلزل و غيرمادي هستند 
كه به ط��ور دلگرم كننده اي به ش��كل ش��ئ ثبات 
يافته اند و وقتي دستگاه هاي منسوخ شده مان را روي 
يك قفسه مي گذاريم، رسيدن آنها به دست كارگران 
زباله دان هاي الكترونيكي، در دنياي درحال  توسعه 
را به تعويق مي اندازيم. كمدهايمان جايي هستند 
كه به خود يادآوري مي كنيم تكه هاي مجازي مان 
شكل مادي دارند كه زمان حال ديجيتالمان داراي 
گذش��ته و آينده اي زمين ش��ناختي اس��ت، اينكه 
ممكن است سال بعد مورد حسابرسي قرار گيريم، 
اينكه هرگز عكس هاي تعطيالتمان را روي ابرهاي 
مجازي ذخيره نكرده ايم. كمدها جايي هستند كه 
در آنها با هويت مسلماً غيردوگانه خود كنار مي آييم 
و قبول مي كنيم خودمان هم در كنار مجموعه اي از 
اشياء بايگاني شده ايم، مجموعه اي كه به مكان ها و 

زمان هاي مختلف تعلق دارد. 
  نقل از: وب سايت ترجمان
/ نوشته: َشِنن َمترن/ ترجمه: علیرضا 
places:شفیعي نسب/ مرجع

نگهداري گذشته نوستالژيك در كمدهاي خانه ها

گنجينه اي به نام كمد! 

نگاهي به آسیب هاي دخالت والدين در زندگي جوانان ازدواج كرده

زوجين جوان از والدين خود انتظار رفاقت دارند

سبك رابطه

از ب�ركات ب�زرگ م�اه خ�دا، رمض�ان 
عزي�ز، اهتمام ب�ه ام�ور ايتام اس�ت. 
رس�یدگي ب�ه يتیم�ان هم�واره مورد 
توجه اس�الم ب�وده، ام�ا در اين م�اه از 
اهمی�ت بیش�تري برخ�وردار اس�ت

سبك بندگی)12(

لطفاً كمي صبور باشید. اگر مدتي است 
مسائل، حل نشده باقي مانده حتمًا از 
متخصصي كه در اي�ن حیطه فعالیت 
مي كند كمك بگیريد.  معموالً والدين به 
راحتي متوجه وجود مسئله اي مي شوند 
و  در اي�ن م�وارد جوي�اي اح�واالت و 
اوض�اع ما هس�تند. يادتان باش�د در 
حريم زندگي و مس�ائل همسران، گاه 
حتي والدين ه�م اج�ازه ورود ندارند

سیماي رمضان در خطبه شعبانیه 
بهترين فرصت براي مهرباني با يتيمان

والدي�ن عزي�ز! به فك�ر خودت�ان هم 
باش�ید. م�وردي ك�ه بس�یاري از آن 
غافلیم. چطور مي شود وقتي از بسیاري 
از والدي�ن مي پرس�یم، از چ�ه ل�ذت 
مي برند، جواب هايي از اين دس�ت زياد 
مي ش�نويم: )از هر چ�ه فرزندانم لذت 
ببرند! خوش�حالي فرزندان�م و. . .( بله، 
نهاي�ت مطلوب هر والدي خوش�بختي 
فرزن�دان اس�ت، ام�ا اي�ن )م�ن( كجا 
خ�ود را گم ك�رده ك�ه ديگ�ر نمي داند 
خودش به ش�خصه از چه ل�ذت مي برد


